23. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 14. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin
Přítomni:

12 členů zastupitelstva
15 občanů
27 účast celkem

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení návrhu programu
2. Volba zpravodaje
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení a připomínek ze zasedání
5. Zpráva o činnosti Rady obce

6. Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2018
7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2019-2020
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Cena úhrady za odvádění odpadní vody kanalizací pro rok 2018
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene FM/92/d/2017/Sk mezi Obcí
Baška a Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Horymírova 2287,
738 33 Frýdek-Místek
11. Dopravní značení v rámci stavby „Silnice II/477 – Rekonstrukce mostu ev. č. 477-032
přes místní potok v obci Baška“.
12. Návrh odměn za výkon funkce členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018
13. Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období
2018-2022
14. Dodatek č. 8 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících č. 5/DPS/FM/2012
15. Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce na rok 2018
16. Diskuze
17. Usnesení
18. Závěr
Ad 1) Zahájení a schváleni návrhu programu
Zasedání zahájila a řídila p. Irena Babicová, starostka obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu se
zákonem o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Přítomni byli informování, že
ze zasedání je pořizován obrazový a zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu. Zahájení bylo
přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni jsou Ing. Jan Richter, Ing. Lukáš König, Mgr. Romana
Žižková. Ing. Libor Vavřík dorazí s malým zpožděním. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet.
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Paní starostka se dotázala ověřovatele z minulého zasedání pana Ing. Břežka, zda zápis odpovídal
průběhu jednání. Odpověděl kladně, ano. Druhým z ověřovatelů minulého zasedání byla paní
Mgr. Romana Žižková, která nebyla přítomna.
Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další
úpravu programu.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 11, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
program 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška.

Ad 2) Volba zpravodaje
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy
usnesení podané v rozpravách a diskuzi.
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - navrhuje zpravodajem tohoto zasedání pana Ing. Kolka, který bude zaznamenávat
usnesení přijatá na tomto zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 10, zdržel 1, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zpravodajem 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška Ing. Radovana Kolka.
Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) - navrhuje za ověřovatele zápisu pana Šotkovského
Irena Babicová
(starostka) - navrhuje za ověřovatele zápisu paní Sýkorovou
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 9, zdržel 2, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška určuje
ověřovateli zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška pana Adama Šotkovského a paní Jiřinu
Sýkorovou.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 4 zápisu.
p. Irena Babicová
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(starostka) - Informovala o projednávaných záležitostech z 22. zasedání zastupitelstva, na kterém
zastupitelé mimo jiné rozhodli o:
-

o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 36.000,- Kč, na úhradu pobytu
paní Laokádie Javůrkové, bytem Hodoňovice 86, 739 01 Baška v Domově pro seniory
Frýdek-Místek, přičemž 26.000,- tvoří spoluúčast paní Leokádie Javůrkové a 10 000,-Kč
finanční spoluúčast obce Baška.
Dohoda byla uzavřena dne 9. 10. 2017.

-

o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 36.000,- Kč, na úhradu pobytu
paní Marie Siatkové, bytem Baška 370, 739 01 Baška v Domově pro seniory FrýdekMístek, přičemž 26.000,- tvoří spoluúčast paní Marie Siatkové a 10 000,-Kč finanční
spoluúčast obce Baška.
Dohoda byla uzavřena dne 9. 10. 2017.

-

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části
pozemku p.č. 205, k.ú. Baška (zastavěná plocha a nádvoří), obec Baška mezi Obcí Baška,
jako budoucím oprávněným a investorem na straně jedné a Ing. Stanislavem Smelíkem a
Ing. Markétou Smelíkovou, oba bytem Baška 63, 739 01 Baška, jako budoucím povinným
a vlastníkem pozemku na straně druhé, týkající se služebnosti inženýrské sítě spočívající
v právu zřízení, provozování a opravování veřejného osvětlení.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla uzavřena dne 20. 10. 2017.

-

o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška a
Jaromírem Carbolem, bytem Dobrá 849, 739 51 Dobrá, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc. č. 93, druh pozemku ostatní plocha o výměře 258 m2, a pozemku parc č.
96/11, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 836 m2, vše k. ú. Baška, za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Smlouva byla uzavřena dne 2. 11. 2017. Byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Věc je v řízení.

-

o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška a Petrem
Vavříkem, bytem Na Hrázkách č. ev. 25, 739 34 Šenov, a Lenkou Vavříkovou, bytem
Volgogradská 2518/61, 700 30 Ostrava, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc. č.
1356/3, druh pozemku ostatní plocha o výměře 139 m2, k. ú. Baška do vlastnictví Obce
Baška za cenu dle znaleckého posudku, který nechá zpracovat Obec Baška.
Smlouva byla uzavřena dne 10. 10. 2017. Vlastnické právo Obce Baška bylo do katastru
zapsáno 7. 11. 2017.

Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 11, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
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Ad 5) Zpráva o činnosti Rady obce
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. – příloha č. 5 zápisu.
RNDr. Čajánek, Ph.D.
(místostarosta) - Sdělil, že od posledního zasedání Zastupitelstva obce Baška, které se konalo
14. 09. 2017, proběhlo celkem 8 schůzi Rady obce (84. – 93. schůze) a informoval o některých
projednávaných záležitostech, kdy Rada obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla:
(17:09 dorazil pan Ing. Libor Vavřík)
- o uzavření 8 smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2018 mezi obcí
Baška a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 60193492, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
- o uzavření 4 smluv o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN pro rok 2018 mezi obcí
Baška a společností One Energy & One Mobile, a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702
00 Ostrava, IČ: 01879880, dle přílohy č. 2 - 5 předloženého materiálu
- o uzavření Smlouvy o provádění služeb dotačního managementu, zpracování žádosti o
platbu a závěrečné monitorovací zprávy na investiční akci „Rozšíření kapacity základního
vzdělávání v obci Baška“ mezi obcí Baška a Ing. Hanou Švecovou, bytem Pražmo 211,
739 04 Pražmo, IČ 736 39 168, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- o uzavření Smlouvy o dílo č. FM/280/17/TSÚ – Pi mezi Obcí Baška a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33
Frýdek-Místek a Obec Baška, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací a
chodníků na mostech v období od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
- o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku
s názvem „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 – II“, – na vícepráce a
méněpráce dle změnových listů č. 17 - 24, mezi Obcí Baška a zhotovitelem BYSTROŇ
Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, kterým se upravuje rozsah
předmětu plnění smlouvy o dílo a po započetí víceprací a méněprací se snižuje celková
cena díla o 217 916 Kč bez DPH, tj. z ceny 6 637 149,35 Kč bez DPH dle Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na částku 6 419 233,35 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
- o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku s
názvem „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 – II“, – na méněpráce dle
změnových listů č. 25 - 30, mezi Obcí Baška a zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s., se
sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, kterým se upravuje rozsah předmětu
plnění smlouvy o dílo a snižuje se celková cena díla o 185 182,76 Kč bez DPH, tj. z ceny
6 419 232,35 Kč bez DPH dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na částku 6 234 049,59 Kč
bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- o uzavření Smlouvy k zajištění zimní údržby místních komunikacích v obci Baška v
zimním období roku 2017 - 2018 mezi Obcí Baška a Ing. Liborem Pavlasem, Hodoňovice
30, 739 01 Baška, v místní části Baška, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
- o uzavření Smlouvy k zajištění zimní údržby místních komunikacích v obci Baška v
zimním období roku 2017 - 2018 mezi Obcí Baška a Karlem Penkalou, Hodoňovice 173,
739 01 Baška, v místní části Hodoňovice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
- o uzavření Smlouvy k zajištění zimní údržby místních komunikacích v obci Baška v
zimním období roku 2017 – 2018 mezi Obcí Baška a Jiřinou Herotovou, Pržno 225, 739
11 Frýdlant n. Ostravicí, v místní části Malá Baška, dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu.
- v souladu se zněním § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, o vyloučení níže uvedeného uchazeče ze zadávacího řízení pro
nepodání objasnění nabídky:
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OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
IČO: 46342796
-

na základě Zprávy o hodnocení nabídek podle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat pro realizaci veřejné
zakázky s názvem „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“ a podle §122
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, vyzvat k doložení dokladů účastníka:
Zlínstav a.s.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 46342796283

-

-

o uzavření Příkazní smlouvy o výkonu koordinátora BOZP na realizaci veřejné zakázky
„Koordinátor BOZP - Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“, mezi Obcí
Baška a firmu KARO EXPORT-IMPROST, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 147/467 717
00 Ostrava - Bartovice za cenu 227 700,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
o uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka na realizaci veřejné
zakázky „Výkon TDS - Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“, mezi
Obcí Baška a firmu JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
za cenu 738 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada obce Baška schválila
-

zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou s názvem „Chodník od
hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště, k.ú. Baška“.
zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou s názvem „Řešení
autobusových zálivů v obci Baška, k.ú. Baška“
záměr vybudovat zahradu v přírodním stylu u MŠ v Bašce i podání žádosti v rámci výzvy č.
16/2017 do dotačního programu Ministerstva Životního prostření.
Cenové podmínky obce Baška platné od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Dotázal se na zimní údržbu v Kunčičkách.
RNDr. Martin Čajánek
(místostarosta) – Údržba je zajištěna pracovníky služeb obce.
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Baška.
Ad 6) Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2018
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 6 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Návrh rozpočtu obce Baška je sestavený jako schodkový. Výdaje jsou vyšší než příjmy.
Předpokládáme již čerpání úvěru pro investiční akci rekonstrukce ZŠ. Návrh rozpočtu obce Baška
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na rok 2018 byl řádně zveřejněn. Dále pan Ing. Břežek seznámil přítomné s vybranými kapitolami
příjmové a výdajové části rozpočtu.
Rozprava:
David Blahut
(člen ZO) – Dotázal se na akci Zateplení MŠ Baška.
Irena Babicová
(starostka) – Odpověděla, že žádost o dotaci se bude podávat v příštím roce.
David Blahut
(člen ZO) – Takže se nestihne realizace v roce 2018?
Irena Babicová
(starostka) – Dovysvětlím v diskuzi.
Richard Bayer
(člen ZO) – Táže se na dotaci Sokolovně, zdá se mu nízká, přestože je využívaná školou.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Škola má přímo uzavřenou smlouvu s TJ Sokol Baška. Za využívání sokolovny platí
200,-Kč za hodinu.
Ing. Libor Vavřík
(člen ZO) – Jaká je to částka za měsíc?
Mgr. Renata Válková
(ředitelka) – Je to necelých 8.000 měsíčně.
Ing. Břetislav Jasek
(občan) – Přidává se k připomínce úhrady za pobyt dětí v Sokolovně. Není si jistý, že dotace z rozpočtu
obce Sokolovně je dostatečná. Sokolovna potřebuje opravit. Rád by svolal jednání s vedením obce a
školy k vyřešení této situace.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Mám tady žádost pana Konečného. Ta je napsaná velice jednoduše a jasně. Žádá o pomoc
při úhradě nákladů na el. energii, plyn vodu, stočné, na údržbu budovy a venkovního areálu.
Souhlasím s tím, že může být svolaná pracovní skupina k jednání o sokolovně.
Irena Babicová
(starostka) – Vyzývá paní ředitelku, aby okomentovala stav Sokolovny.
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ZŠ) - Byli jsme nuceni vytvořit provizorium. Spolupracovali jsme s panem Konečným.
Řekli jsme mu, jaké máme požadavky, jaké bychom potřebovali nářadí. Můžeme cvičit pouze
na nářadí, které má provedené revize. Jsme rádi alespoň za tento prostor, který máme k dispozici.
Návrh na rekonstrukci v průběhu školního roku teď nevidím jako šťastné řešení.
Ing. Břetislav Jasek
(občan) – Ano paní ředitelka má pravdu, ale škola se dle mého názoru nezačne stavět hned, nejdříve
na jaře nebo létě příštího roku.
Hlasování o návrhu usnesení 6.1

pro 12 , zdržel 0, proti 0 – schváleno
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(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Hlasování o návrhu usnesení 6.2

pro 12, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.3.1 – 6.3.16

pro 12, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.3.17 – 6.3.18

pro 11, zdržel 1, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.3.19 – 6.3.20

pro 12, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.3.21

pro 11, zdržel 0, proti 1 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.3.22 – 6.3.25

pro 12, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení 6.4

pro 12, zdržel 0, proti 0 – schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Baška na rok 2018 ve výši 171.010.000,- Kč v příjmové i
výdajové části v závazných ukazatelích, dle přílohy č. 1 – 2 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
zásobník investičních a neinvestičních akcí obce Baška na rok 2018, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Baška na rok 2018 níže uvedeným
subjektům:
1.

Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, 739 01 Baška, IČ 22818839, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8917, zastoupen
jednatelem Davidem Blahutem na úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška,
tj. na úhradu nákladů na technické zajištění akcí, pronájem techniky, služeb v oblasti propagace
akcí, tiskové služby, honoráře, služby pro zajištění akcí ve výši Kč 60.000,-.

2.

BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem: Hlavní třída 2326, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
28618530, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem
Sladkovským na částečnou úhradu provozních nákladů domova BESKYD DZR, o.p.s. ve výši Kč
40.000,-.

3.

Carbol František, trvale bytem: Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška pro potřeby
Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Baška, na činnost spolku, tj.
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na údržbu, opravy a vybavení klubovny, vodné, el. energii, ocenění vítězů závodů a výstav, na
pořádání závodní a výstavní činnosti, kancelářské potřeby a práci s mládeží ve výši Kč 5.000,-.
4.

Čendaspolek, se sídlem: Hodoňovice 39, 739 01 Baška, IČ 22899120, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9644, zastoupený předsedkyní Dajanou
Zápalkovou na úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, místní část
Hodoňovice, tj. na nájmy sálu, honoráře účinkujících, půjčovné kostýmů, rekvizity, programový
materiál, tisk plakátů a diplomů, odměny pro děti, hudební produkce ve výši Kč 60.000,-.

5.

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 80, 739 01
Baška, IČ 63026201, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na činnost a organizační
zabezpečení a pro včelařský kroužek, tj. na nákup úlů a zajištění léčení včelstev ve výši Kč
12.000,-.

6.

Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem: Hraniční 21, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek, IČ
29386063, společnost s ručením omezeným zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 38065, zastoupená jednatelem Janem Liberdou na částečnou úhradu
provozních nákladů Domova sv. Jana Křtitele ve výši Kč 18.000,-.

7.

Hospic Frýdek-Místek, p.o., se sídlem: I. J. Pěšiny 3640, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
72046546, příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 1094, zastoupená ředitelem Ing. Janem Jursou na nákup polohovacích pomůcek ve výši
Kč 10.000,-.

8. Charita Frýdek - Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní
právnická osoba, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR,
zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem na úhradu provozních nákladů Domu pokojného
stáří u Panny Marie Frýdecké ve výši Kč 20.000,-, na úhradu provozních a mzdových nákladů
Denního centra Maják ve výši Kč 20.000,- a na úhradu provozních a mzdových nákladů Charitní
pečovatelské služby ve výši Kč 10.000,-, na úhradu provozních a mzdových nákladů terénní
služby ZOOM ve výši Kč 10.000,-.
9. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, se sídlem: Baška 226, 739 01 Baška, IČ 22852484, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9336, zastoupený
starostou Michalem Válkem, na 5. ročník MFPS Baška 2018 a na činnost LSPS Baška, tj. na
úhradu nákladů na stravování, ubytování a propagaci MFPS Baška 2018, na plat dirigentky a na
činnost ve výši Kč 200.000,-.
10. Matejko Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 254, 739 01 Baška pro potřeby Českého rybářského
svazu, místní organizace Baška na ochranu majetku chovného zařízení – výživu, očkování, léčbu
psa, na práci s mládeží a na údržbu objektu ve výši Kč 5.000,-.
11. Myslivecký spolek Baška, se sídlem: Baška č. ev. 36, 739 01 Baška, IČ 48771945, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2306, zastoupen
předsedou Františkem Zbochem na rozvoj myslivosti, tj. na nákup krmiv a mladé zvěře ve výši
Kč 10.000,-.
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12. Ing. Naisarová Antonie, bytem: Kunčičky u Bašky 270, 739 01 Baška pro Seniorklub Baška na
úhradu zájezdu – dopravy, vstupného, vstupenek do divadla, vstupenek na kulturní akce, na
úhradu pronájmu KD v Bašce, posezení s jubilanty, sportovní vyžití ve výši Kč 50.000,-.
13. Ing. Oram Vítězslav, bytem: Lískovec 469, 738 01 Frýdek-Místek pro oddíl jógy v Bašce na
úhradu nájemného za sály pro cvičení v Bašce ve výši 12.000,- Kč.
14. Otipka Ladislav, bytem Hodoňovice 168, 739 01 Baška pro oddíl jógy v Hodoňovicích na
úhradu nájemného pro cvičení v Hodoňovicích ve výši Kč 6.000,-.
15. Pácha Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 361, 739 01 Baška na úhradu nákladů spojených
s projektem Vysoké Tatry – Gerlachovský štít 2018 jinak, tj. na úhradu nákladů na dopravu,
ubytování, stravu, poplatek horskému vůdci ve výši Kč 5.000,-.
16. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 11839,
zastoupen ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou na částečné pokrytí osobních nákladů (mzdy,
odvody sociálního a zdravotního pojištění) osobních asistentů/-ek ve výši Kč 80.000,-.
17. Římskokatolická farnost Místek, se sídlem: Farní náměstí 56, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
49562401, církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva
kultury ČR, zastoupená farářem P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem na úhradu nákladů spojených
s opravou a úpravou terénu kolem pískovcového kříže na hřbitově v Hodoňovicích ve výši Kč
40.000,-.
18. Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, 738 01 FrýdekMístek, IČ 60043253, církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u
Ministerstva kultury ČR, zastoupená farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem na úhradu nákladů
spojených s opravou žlabů, svodů a fasády sakristie kostela sv. Václava v Bašce, na volnočasové
aktivity dětí a mládeže, na nájem tělocvičny, na činnost scholy ve výši Kč 40.000,-.
19. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, se sídlem: Baška 420, 739 01 Baška, IČ:
65494563, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
31605, zastoupen starostou Ing. Radomírem Bělíkem pro kroužek mladých hasičů
v Hodoňovicích, tj. na sportovní vybavení, pořádání pohárové soutěže MH, ceny, stravné,
dopravu, školení zdravotníka, kancelářské potřeby, doplnění lékárničky ve výši Kč 20.000,-.
20. Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 43335, zastoupen statutárním zástupcem Bc. Vladimírou
Salvetovou na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. mzdových nákladů včetně odvodů,
pohonných hmot, hraček, speciálních pomůcek, literatury, cestovného ve výši Kč 10.000,-.
21. Tělocvičná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, 739 01 Baška, IČ 64120937, pobočný
spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen
starostou Otakarem Konečným na úhradu provozních nákladů Sokolovny, tj. na úhradu nákladů
el. energie, plynu, vody, stočného, na údržbu budovy a údržbu venkovního areálu - tenisového a
nohejbalového kurtu ve výši Kč 40.000,-.
22. Tělovýchovná jednota Sokol Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 320, 739 01 Baška, IČ
45239550, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 441,
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zastoupen místopředsedou Ing. Janem Richterem na činnost oddílu, tj. na dopravu, sportovní
vybavení, praní dresů, pronájem tělocvičny, účetní služby, náklady trenérů – odměny, hovorné,
cestovné, údržbu hracích ploch – pohonné hmoty, maziva, nátěrový materiál, vápenec, hnojivo,
náklady na mechanizační techniku, mzdu správce ve výši Kč 190.000,-.
23. VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA, se sídlem: Baška 311, 739 01 Baška, IČ 27015963, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupen
předsedou Petrem Dibonem na pronájem tělocvičny, cestovné, odměny rozhodčích, nákup
potřebných pomůcek k tréninkům a zápasům, vybavení lékárničky, prostředky a nářadí na údržbu
antukového hřiště výši Kč 30.000,-.
24. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 361,
739 01 Baška, IČ 45239401, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 43852, zastoupen předsedou Zdeňkem Páchou na úhradu mezd
pracovníků moštárny, na nákup vybavení přímo souvisejících s provozem moštárny, na úhradu
energií – vodného, stočného, el. energie ve výši Kč 5.000,-.
25. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČ
48804517, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2401,
zastoupen předsedou Janem Zajíčkem na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování
sociální služby OASA a na podporu odborného sociálního poradenství RODINNÝ PRŮVODCE,
tj. na úhradu mzdových nákladů včetně odvodů osobních asistentů a sociálních pracovníků ve
výši Kč 10.000,-.
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2018 – 25/2018 z rozpočtu
obce Baška na rok 2018 mezi obcí Baška a výše uvedenými subjekty dle přílohy č. 4 - 28
předloženého materiálu.
Ad 7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2019 - 2020
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 7 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Střednědobý výhled není nijak závazný materiál. Byl projednán finančním výborem.
Navrhli jsme ho na období dvou let, protože po tomto období se předpokládá ukončení projektu
dostavění školy.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Baška na léta 2019 - 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 8) Rozpočtové opatření č. 6
Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek – příloha č. 8 zápisu.
Ing. Tomáš Břežek
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(člen ZO) – Předkládám zastupitelům rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2017, kterým se
navyšuje rozpočet o 8.573.850,-Kč v příjmové i výdajové části. Dále pak Ing. Břežek přiblížil kapitoly,
kterých se rozpočtové opatření týká.
Rozprava:
Ing. Libor Vavřík
(člen ZO) – Navýšení stočného v příjmech je vlivem navýšení připojení účastníků?
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Určitě je to z příjmu za stočné. Původní číslo bylo určené odhadem. Učíme se se stočným
pracovat. Řekneme si souhrnná čísla, až nám přijde faktura za poslední období roku.
Irena Babicová
(starostka) – Nově připojení v tom určitě byli, ale za 800.000,-Kč to nebylo.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Je to dáno nepřesným odhadem na začátku roku.
Roman Tomis
(zaměstnanec OÚ Baška) – Bude se ještě vracet část dotace na rekonstrukci hřbitova v Bašce. Bude to
1.324,-Kč.
Ing. Tomáš Břežek
(člen ZO) – Bude tedy provedeno navýšení v kapitole 6402 a ponížení v kapitole 6409 o částku
1.324,-Kč. Hlasujeme o pozměňujícím návrhu se změnou navýšení příjmové a výdajové stránky
rozpočtu o 1.324,-Kč.
Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2017 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o 8 573
850,- Kč, dle předloženého materiálu č. 1 a 2.
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. Byl navržen pozměňující návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2017 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu
o 8.573.850,- Kč, dle předloženého materiálu č. 1 a 2., vč. navýšení v kapitole 6402 o částku 1.324,Kč a ponížení v kapitole 6409 o stejnou částku.
Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
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pravomoc Rady obce Baška provést v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 7, které je v pravomoci Zastupitelstva
obce Baška v rámci sestavení roční závěrky 2017.

Zastupitelstvo obce Baška schvaluje
snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole, Baška,
příspěvkové organizaci, se sídlem Baška 137, 739 01 Baška, IČ: 70985570 v OdPa 3113 o částku
222 268,- Kč, z důvodu pořízení herních prvků na hřiště u MŠ Baška.
Ad 9) Cena úhrady za odvádění odpadní vody kanalizací pro rok 2018
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek Ph.D. – příloha č. 9 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek Ph.D.
(místostarosta) – Cena stočného pro rok 2018 na 1m3 je ve finanční analýze z roku 2008 stanovena
výši 33,21 Kč. Po započtení inflace nám cena vychází na 39,21 Kč bez DPH, s DPH 45,09 za 1m3.
Navýšení oproti letošnímu roku je o 1,05 Kč za m3.
Rozprava:
Richard Bayer
(člen ZO) – Míra inflace je nejmenší za poslední roky. Proč jde cena nahoru?
Irena Babicová
(starostka) – Paní starostka dovysvětlila výpočet.
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
cenu úhrady za odvádění odpadní vody pro občany a jiné subjekty, kteří jsou napojeni na stokovou síť
splaškové kanalizace provozovanou obcí Baška pro rok 2018 ve výši 39,21 Kč bez DPH, tj. 45,09 Kč
za 1 m3 včetně 15% DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene FM/92/d/2017/Sk mezi Obcí
Baška a Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Horymírova 2287, 738 33
Frýdek-Místek
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 10 zápisu
Irena Babicová
(starostka) – Jedná se o to, že v úseku od geodetické kanceláře do středu obce bude firma ČEZ
provádět rekonstrukci vedení a my budeme muset vedení našeho veřejného osvětlení připoložit. Vše je
na pozemku moravskoslezského kraje. V této situaci s MS krajem jednáme, proto se zde zřizuje
jednorázová úhrada 1000Kč bez DPH.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel , proti 0 - schváleno
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(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti k části pozemků p.č. 2027/1, 2030,
2032 vše k.ú. Baška (vše ostatní plocha, silnice), obec Baška, v majetku Moravskoslezského kraje, se
sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeny Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, jako strana povinná, pro Obec Bašku, jako stranu oprávněnou, a to
služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, provozování a opravování veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo Obce Baška rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemků p.č.
2027/1, 2030, 2032, vše k.ú. Baška (vše ostatní plocha, silnice), obec Baška mezi Obcí Baška, jako
budoucím oprávněným a investorem na straně jedné a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeny Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemků na straně druhé, týkající se služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, provozování a opravování veřejného osvětlení.
Výše jednorázové finanční úhrady bude 1000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad 11) Dopravní značení v rámci stavby „Silnice II/477 – Rekonstrukce mostu ev. č. 477-032
přes místní potok v obci Baška“
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek Ph.D. – příloha č. 11 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek Ph.D.
(místostarosta) – Jedná se o opravu mostu krajské komunikace u cihelny. My jsme nesouhlasili
s původním přemostěním. Jde se tedy cestou objízdné trasy, dle vyznačení. Objízdná trase je
vyčleněna pro autobusy, auta obsluhy a integrovaný záchranný systém od cihelny směrem na
parkoviště, kde budou semafory a zpět k Bašťance.
Součástí vyjádření je podmínka o výjimku objížďky pro kulturní akce, které se budou v dané době
pořádat (seznam akcí). Proto doporučujeme začít realizaci hned ze začátku roku, aby neohrožovala
chod společenských akcí.
Rozprava:
Tomáš Roland
(člen ZO) – Jak jsou řešeni cyklisti a chodci?
Irena Babicová
(starostka) – Bude zde snížená rychlost.
RNDr. Martin Čajánek Ph.D.
(místostarosta) – Odpovědnost za bezpečnost je na straně magistrátu města Frýdku-Místku a Policie
ČR.

Irena Babicová
(starostka) – Informovala jsem se na správě silnic Moravskoslezského kraje, a pro příští rok tato akce
ještě není v plánu investic, spíše v roce 2019. V rámci stavebního řízení však musí mít toto vyřešeno.
Ing. Libor Vavřík
(člen ZO) – Navrhoval bych striktní termín např. leden – březen.
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Irena Babicová
(starostka) – V návrhu usnesení máme seznam podmínek, při jejichž dodržení bychom objížďku
respektovali.
Ing. Jaroslav Blahuta
(člen ZO) – Upozorňuje na to, aby bylo vyžadováno v prostoru parkoviště, také jasné vymezení
vozovky např. vodorovným značením.
Irena Babicová
(starostka) – Navrhla pozměňující usnesení s upravenými podmínkami.
Hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Baška souhlasí
s objízdnou trasou vedenou přes parkoviště pod přehradou a s návrhem přechodného dopravního
značení zpracované Jiřím Břenkem pro stavbu „Silnice II/477-032 rekonstrukce mostu ev. č. 477-032
přes místní potok v obci Baška“, dle předloženého materiálu č. 1, 2 a 3, a to za podmínky, že investor
stavby bude při stanovení termínu realizace stavby akceptovat termíny kulturních akcí konaných na
parkovišti pod přehradou dle předložené materiálu č. 4.
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. Byl navržen pozměňující návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Baška souhlasí
s objízdnou trasou vedenou přes parkoviště pod přehradou a s návrhem přechodného dopravního
značení zpracované Jiřím Břenkem pro stavbu „Silnice II/477-032 rekonstrukce mostu ev. č. 477-032
přes místní potok v obci Baška“, dle předloženého materiálu č. 1, 2 a 3, a to za podmínek:
1. investor stavby bude realizovat stavbu v období listopad až březen
2. investor stavby zašle v dostatečném předstihu (minimálně 6 měsíců) přesný termín realizace
3. zhotovitel sdělí před zahájením stavby jméno odpovědné osoby za přechodné dopravní
značení, včetně kontaktních údajů
4. zhotovitel stavby zajistí, aby po celou dobu uzavírky byla zajištěna bezpečnost silničního
provozu
5. zhotovitel stavby provede vymezení jízdního pruhu pevnou překážkou
Ad 12)

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Baška
Tento bod předkládá předsedající – příloha č. 12 zápisu.

Irena Babicová
(starostka) – Navrhuji stanovit odměny dle nařízení vlády č. 318/2017. Od 1. 1. 2018 mají být odměny
navýšeny. Ráda bych jen upozornila, že s navýšením odměn souvisí i zpětná kontrola činnosti
zastupitelů. Komise, které pracují, musí vyhotovovat zápisy ze svých jednání. Audit toto všechno bude
kontrolovat.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 10, zdržel 1, proti 1 - schváleno
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(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška stanovuje
měsíční odměny za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Baška v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb. s účinnosti od 1. 1. 2018, dle přílohy č. 1 a č. 2.
Ad 13) Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 13 zápisu
Irena Babicová
(starostka) – Máme zde návrh 4 občanů. Všechny kandidátky souhlasily se svojí kandidaturou. Jako
přísedící u Okresního soudu docházely již v minulém období.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí
doporučení Rady obce zvolit přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období
2018-2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo obce Baška
volí do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022
všechny navržené osoby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Ad14) Dodatek č. 8 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících č. 5/DPS/FM/K/2012
Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. – příloha č. 14 zápisu.
RNDr. Martin Čajánek Ph.D.
(starostka) – Musíme pro příští rok aktualizovat vztah k SMVaK. Naše splašky vtékají do kanalizace
SMVaKu na území Frýdku-Místku a za toto je navržena platba 21,26 Kč/m3 bez DPH. Je to stejná
částka, jako byla v tomto roce, s tím, že množství odvedené vody je zaznamenáno na měřícím zařízení,
které je umístěno v blízkosti kasáren v Místku.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 8 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností č. 5/DPS/FM/K/2012 mezi
Obcí Baška a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, dle přiloženého materiálu č. 1.
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Ad 15) Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce na rok 2018
Tento bod předkládá Irena Babicová – příloha č. 15 zápisu.
Irena Babicová
(starostka) – Máme zde 4 termíny řádných zastupitelstev. Samozřejmě budou i mimořádná. Tradičně
jsme to stanovili na čtvrtky. Zasedání se bude konat 2x v Hodoňovicích a 2x v Bašce. Bohužel
po dobu rekonstrukce školy nemáme v Kunčičkách vhodný prostor.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování o návrhu usnesení:

pro 12, zdržel 0, proti 0 - schváleno
(jmenovité hlasování viz. příloha zápisu)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Baška souhlasí
s navrženým harmonogramem zasedání ZO na rok 2018, viz. příloha č. 1 předloženého materiálu.

Ad 16) Diskuze
Dovoluji si otevřít diskuzi. Na začátku si dovolím uvést krátkou statistiku zastupitelstev za roky
2014-2017:
Za 3 roky se uskutečnilo 22 zasedání. Z toho 13 jich bylo v Bašce, 3 v Kunčičkách a 6
v Hodoňovicích. Z počtu 22 zasedání bylo 15 řádných a 7 mimořádných. Vydalo se 555 usnesení, 29
jich nebylo přijato. Průměrně se každého zasedání účastnilo 13 zastupitelů a 13 občanů. Nejkratší
zasedání trvalo 1 hodinu a nejdelší 3,5 hodiny.
Ludmila Korousová
(občanka Hodoňovic) – Stěžuje si na firmu Palkovice Agro. Jezdí přes vesnici, i v noci při kosení. Bylo
dohodnuto, že budou jezdit horní cestou nad hřbitovem.
Irena Babicová
(starostka) – Budeme mít jednání s vedením firmy Beskyd Agro. Připomínku jim předneseme.
Pavel Kowalczyk
(občan Hodoňovic) – Připojil se ke stížnosti paní Korousové. Upozornil, že za vedení pana Žídka byly
nastaveny dohody. Teď jsou tam noví lidé, kteří tyto dohody neplní. Velice tím ovlivňují život v obci.
Mgr. Renata Válková
(ředitelka ŽŠ) – Má se stavět semafor na křižovatce na Letné. Není možnost vyjednat možnost
kruhového objezdu na křižovatce v Kunčičkách.
RNDr. Martin Čajánek Ph.D.
(místostarosta) – Víme o přípravách na realizaci světelné signalizace na okraji Místku, kdy toto město
řeší s ŘSD již několik let. Možná že tato technologie by byla i řešením pro křižovatku v Kunčičkách,
ovšem narážíme na nedostatečnou snahu řešit problémy na křižovatkách I/56 s provozovatelem tedy
ŘSD.
Dále se diskutovalo o plánované výstavbě chodníků v Bašce a Kunčičkách.
Irena Babicová
(starostka) – vrátím se k projektu MŠ Baška, na který se ptal pan Blahut. Žádost jsme nepodali, je
třeba projekt přepracovat a také vzhledem k velké investici školy se nemůžeme bezhlavě pouštět
do dalšího velkého projektu. Z tohoto důvodu jsem akci posunula na příští rok.
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Aleš Ludvík
(občan Hodoňovic) – bývalá budova Hodoňovické školy, již byla předaná?
Irena Babicová
(starostka) – Ano, teď probíhají práce, které si zajišťuje obec sama – dokončili jsme kotelnu, už se
tam topí. Dále připravujeme zázemí pro hřiště. Po novém roce uděláme veřejné otevření. V září by
tam měly přijít děti ZŠ, nahoře pak budou děti z dětské skupiny.
Pavel Kowalczyk
(občan Hodoňovic) – Budete pokračovat s projektem „Setkání s občany“?
Irena Babicová
(starostka) – Určitě budeme.
Závěrem Všem přejeme hezké prožití svátků.
Ad 17) Usnesení
Předsedající předává slovo zpravodaji Ing. Radovanovi Kolkovi, který předkládá Zastupitelstvu obce
Baška návrh usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce byla platně přijatá.
Ad 18) Závěr zasedání provedla předsedající, poděkovala za účast a diskusní příspěvky.

Irena Babicová
starostka obce Baška
Ověřovatelé zápisu:
Adam Šotkovský

…………………………….

Jiřina Sýkorová

…………………………….

Zasedání ukončeno:
Zápis vyhotoven :
Zapsal:

19.15 hodin
21. 12. 2017
Bc. Lenka Chromiáková
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